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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, leimaverolakiin teh
täväksi eräitä muun lainsäädännön muuttumi
sesta johtuvia tarkistuksia. Tele- ja radiotoi
minnan valvontaa varten perustettu Telehallin
tokeskus ehdotetaan lisättäväksi leimaveroa 
toimituskirjoistaan penv1en viranomaisten 
luetteloon. Radiolaitteita koskevien säännösten 
muuttumisen johdosta ehdotetaan leimaverosta 
vapaita toimituskirjoja koskeva säännös muu-

tettavaksi voimassa olevan lainsäädännön mu
kaiseksi. Leimaveroa ehdotetaan perittäväksi 
kaupparekisteriin tehtävistä ilmoituksista, kun 
avoin yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi tai yhdis
tys osuuskunnaksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta 
on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ebdotetut 
muutokset 

1.1. Teleballintokeskus 

Tele- ja radiotoiminnan teknistä valvontaa 
ja tarkastusta, niihin liittyvää lupahallintoa ja 
muita tele- ja radiotoiminnan hallintotehtäviä 
varten perustettiin liikenneministeriön alainen 
Telehallintokeskus 1 päivästä lokakuuta 1988. 
Kun myös Telehallintokeskuksen antamista 
päätöksistä ja muista toimituskirjoista olisi 
suoritettava leimaveroa, ehdotetaan leimavero
lain 4 § :n kolmanteen viranomaisten ryhmään 
sisältyvään viranomaisten luetteloon lisättäväk
si Telehallintokeskus. 

1.2. Radiolaitteita koskevat säännökset 

Radiolaitteita koskevia säännöksiä muutet
tiin lokakuun alusta 1988 voimaan tulleella 

381558M 

radiolailla (517 /88). Radiolaitteista annettua 
lakia (8/27) sovelletaan vain yleisradiolähetys
toimintaan ja yleisradiolähetysten vastaanotta
miseen tarvittaviin lupiin. 

Uuden lain mukaan radiolähettimen hallus
sapitoon ja käyttöön tarvitaan lupa. Radiolait
teet on lain mukaan myös tyyppihyväksyttävä. 
Luvista, tarkastuksista, hyväksynnästä ja val
vonnasta peritään asetuksella säädettävät mak
sut. Maksujen suuruutta määrättäessä on nou
datettava, mitä valtion maksuperustelaissa 
(980/73) on säädetty. 

Leimaverolain 12 §:n 1 momentin 54 kohdas
sa on säädetty leimaverosta vapaiksi eräitä 
radiolaitteista annetussa laissa säädetyistä toi
menpiteistä johtuvia todistuksia. Lainkohta 
ehdotetaan muutettavaksi radiolaissa edellytet
tyä menettelyä vastaavaksi. Luvat ja päätökset 
olisivat leimaverosta vapaita edellyttäen, että 
niistä peritään maksu. 
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1.3. Kaupparekisteriin tehtävät ilmoitukset 

Leimaverolain 14 §:n mukaan kaupparekis
teriin tehtävistä ilmoituksista on perittävä lei
maveroa. Leimaveroa on suoritettava muun 
muassa kommandiittiyhtiön muuttamisesta 
osakeyhtiöksi koskevasta muutosilmoituksesta. 
Leimaveron määrä on vuoden 1989 alusta 
1 200 markkaa. 

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 
annettu laki (389/88) tulee voimaan vuoden 
1989 alusta. Lain mukaan avoin yhtiö kuten 
kommandiittiyhtiökin voidaan muuttaa osa
keyhtiöksi, kun aikaisemman lainsäädännön 
mukaan vain kommandiittiyhtiö oli mahdollis
ta muuttaa suoraan lain nojalla osakeyhtiöksi. 
Kun myös avoimen yhtiön muuttamisesta osa
keyhtiöksi on syytä periä samansuuruinen lei
mavero kuin kommandiittiyhtiön muuttamises
ta osakeyhtiöksi, ehdotetaan 14 §:n kauppare
kisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan nimik
keen 2 kohta muutettavaksi siten, että myös 
avoimen yhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi 
tehtävästä ilmoituksesta on suoritettava 1 200 
markan suuruinen leimavero. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi taloudellista toimintaa harjoittavan yh
distyksen muuttamisesta osuuskunnaksi (hall. 
es. 220/1988 vp.). Leimaverolain 14 §:n kaup
parekisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan ni
mikkeen 2 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 

maininta siitä, että kaupparekisteriin jo merki
tyn yhdistyksen osuuskunnaksi muuttamisesta 
tehtävästä ilmoituksesta on perittävä saman
suuruinen leimavero kuin kommandiittiyhtiön 
ja avoimen yhtiön muuttamista osakeyhtiöstä 
koskevasta ilmoituksesta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksella ei ole mainittavaa vaikutusta 
leimaveron tuottoon. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on 
sen hyväksynyt. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 §:ssä on 
uudesta tai lisätystä yhtä vuotta pidemmältä 
ajalta kannettavasta verosta säädetty. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, 12 §:n 1 momentin 54 kohta ja 14 §:n Kauppare
kisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä ja 14 §:n Kaupparekiste
riin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 
(1021/88) ja 12 §:n 1 momentin 54 kohta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (89/77), 
näin kuuluviksi: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu-

poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 
tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore-
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kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, Tele
hallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeino
hallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuoje
luhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja 
lääkintöhallitus. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

sekä asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

54) radiolähettimen hallussapitoon ja käyt
töön myönnettävä lupa, radiolaitteen hyväk
syntäpäätös ja radiovastaanottoaseman häiriö
suojauspäätös, mikäli niistä peritään radiolais
sa (517 /88) tarkoitettu maksu sekä yleisradio
lähetysten vastaanottimen käyttämiseen myön-

. nettävä lupa, mikäli siitä peritään radiolaitteis
ta annetussa laissa (8/27) tarkoitettu maksu 

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1989 

sekä radiotutkinnon suorittamisesta annettava 
pätevyystodistus, mikäli siitä peritään valtion 
maksuperustelain (980173) nojalla säädetty 
maksu; 

14 § 
Jäljempänä maimtmsta asiakirjoista ja il

moituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta 
vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osa
keyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 200 
markkaa ja muu muutosilmoitus 240 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä, 12 §:n 1 momentin 54 kohta ja 14 §:n Kauppare
kisteriin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä ja 14 §:n Kaupparekiste
riin tehtävää ilmoitusta koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 
(1021188) ja 12 §:n l momentin 54 kohta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetussa laissa (89/77), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu
poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 
tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, me
renkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja 
rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturma
virasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus. 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu
poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 
tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, Tele
hallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeino
hallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuoje
luhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja 
lääkintöhallitus. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

sekä asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

54) radiolaitteen tarkastamisesta annettava 
todistus, mikäli siitä peritään radiolaitteista 
annetussa laissa (8/27) tarkoitettu maksu, 
yleisradiolähetysten vastaanottamiseen tarkoi-

54) radiolähettimen hallussapitoon ja käyt
töön myönnettävä lupa, radiolaitteen hyväk
syntäpäätös ja radiovastaanottoaseman häiriö
suojauspäätös, mikäli niistä peritään radiolais-
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Voimassa oleva laki 

tetun radiolaitten käyttämiseen annettava lupa 
sekä myös muun radiolaitteen rakentamiseen 
ja käyttämiseen annettava lupa, mikäli siitä 
peritään edellä tarkoitettu maksu. 

Ehdotus 

sa (517188) tarkoitettu maksu sekä yleisradio
lähetysten vastaanottimen käyttämiseen myön
nettävä lupa, mikäli siitä peritään radiolaitteis
ta annetussa laissa (8127) tarkoitettu maksu 
sekä radiotutkinnon suorittamisesta annettava 
pätevyystodistus, mikäli siitä peritään valtion 
maksuperustelain (980/73) nojalla säädetty 
maksu; 

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja il

moituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta 
vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 1 200 markkaa ja muu muu
tosilmoitus 240 markkaa. 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osa
keyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 200 
markkaa ja muu muutosilmoitus 240 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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